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Harmonogram naboru projektów do dofinansowania
Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego przygotowuje harmonogram naborów w
ramach konkurów ogłaszanych przez różne instytucje. Zapraszamy do zapoznania się
z aktualnymi możliwościami dofinansowania projektów ze środków
międzynarodowych.
Harmonogram obejmuje także ofertę grantów stypendialnych i badawczowyjazdowych.
Więcej [link]
http://projekty.us.edu.pl/sites/projekty.us.edu.pl/files/media/harmonogram_konkursow_19_01_2015_0.pdf

Granty ERC Programu HORIZON 2020 – nabór i szkolenia
Obecnie trwają nabory wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez
Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Granty adresowane są do naukowców z
dowolnego kraju świata. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko
cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego,
prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.
Dostępne opcje:
[1] Starting grants dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie
[2] Consolidator grants dla osób od 7 do 12 lat po doktoracie

Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/konkursy-i-szolenia-dla-naukowcow-w-ramach-grantow-erc-programu-horizon-2020

Nowy instrument w Horyzoncie 2020 na rzecz komercjalizacji innowacji!
Fast Track to Innovation (FTI) to akcja pilotażowa zaplanowana na lata 2015 r. i
2016 r. Budżet inicjatywy na poszczególne lata wynosi po 100 mln euro. Co roku
KE zamierza wesprzeć od 50 do70 projektów, a zakładany na dzisiaj stopień
sukcesu to 5-10%. FTI wspiera zaawansowane i wyspecjalizowane rozwiązania
B+R, m.in.: działania związane z wyznaczaniem standardów, zaawansowanym
testowaniem, pilotaże i demonstracje, walidacja w warunkach rzeczywistych,
certyfikacja i walidacja modelu biznesowego. Daty graniczne składania wniosków
w 2015 r.: 29 kwietnia, 1 września, 1 grudnia. Ewaluacja wniosków projektowych
będzie trwała do 3 miesięcy. Podpisanie pierwszych umów grantowych planowane jest pod koniec października 2015 r.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/nowy-instrument-w-horyzoncie-2020-na-rzecz-komercjalizacji-innowacji

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2015
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju ogłasza nowy harmonogram konkursów
zaplanowanych na rok 2015. O szczegółowych datach naborów będziemy
informować w osobnych komunikatach.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/harmonogram-konkursow-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-na-rok2015

Program EUROPA ŚRODKOWA
Program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez
Miasto Wiedeń. W latach 2014-2020 program przeznaczy na dofinasowanie
projektów 246 mln euro. Początek pierwszego naboru projektów (etap 1) w
programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020 planowany jest na luty 2015 r.
Nabór będzie otwarty dla instytucji publicznych i prywatnych posiadających
osobowość prawną, które mają pomysł na współpracę międzynarodową w dziedzinie
innowacji, strategii niskoemisyjnych, środowiska i kultury oraz transportu. Program
będzie wspierał współpracę parterów z Austrii, Chorwacji, Czech, Polski, Słowacji,
Słowenii, Węgier oraz wybranych regionów Niemiec i Włoch.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/informacje-nt-programu-europa-srodkowa

Spotkanie „Znajdź swoje miejsce w Programie HORYZONT2020”

Zapraszamy na spotkanie „Znajdź swoje miejsce w Programie
HORYZONT2020”, orgaznizowane przez RPK Politechniki Śląskiej, które
odbędzie się 27.01.2015 w godz. 10:00-13:00 w sali konferencyjnej
Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Maksymalna ilość uczestników: 60 –
decyduje kolejność zgłoszeń. Materiały informacyjne w wersji
elektronicznej dostępne będą dla uczestników po spotkaniu. Zgłoszenia
proszę przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem
do 23.01.2015 r.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/spotkanie-znajdz-swoje-miejsce-w-programie-horyzont2020

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
Dwanaście paneli warsztatowych, eksperci Narodowej Agencji, możliwość konsultacji
indywidualnych – to wszystko czeka na wszystkich zainteresowanych programem
Erasmus+. Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ odbędzie się 29
stycznia (czwartek) w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie.
Zapraszamy do rejestrowania się na wybrane sesje. Udział w sesjach jest bezpłatny.
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia ani
zwrotu kosztów podróży. Według szacunków Komisji Europejskiej do końca 2020 r. ze
środków programu Erasmus+ (przypomnijmy – jest to 14,7 mld EUR, co stanowi 40procentowy wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w
dziedzinie edukacji) skorzysta ponad 4 mln osób – studentów, młodzieży, uczniów i
dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/ogolnopolski-dzien-informacyjny-programu-erasmus

Kolejne sukcesy UŚ oraz przypomnienie o kolejnych naborach – Fundusz Wyszehradzki
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że projekty: Instytutu Pedagogiki
Wydziału Pedagogicznego i Psychologicznego UŚ "Cultivating and forming
regional traditions by the Visegrad Group teachers" oraz Instytutu Socjologii
Wydziału Nauk Społecznych UŚ „The economic awareness of the young
generation of Visegrad countries” uzyskały dofinansowanie. Jednocześnie
przypominamy o cyklicznych naborach prowadzonych przez Fundusz i
zapraszamy do aplikowania wszystkie jednostki Uczelni. Najbliższe nabory już w
marcu. Małe graty do 6000 euro: 1 marzec 2015 oraz Granty standardowe do 15 000 euro: 15 marzec 2015.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/kolejne-sukcesy-us-fundusz-wyszehradzki

ERA-NET ERA-CAPS - Otwarcie naboru wniosków!
Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS "SUstainable and
Resilient agriculture for food and non-food systems" Informujemy, iż 7 stycznia 2015 r. otwarto
nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w
ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS. Konkurs skupia się na finansowaniu badań
obejmujących zagadnienia z zakresu biologii produkcji biomasy i zagadnień dotyczących
zrównoważonego rolnictwa. Wnioski można składać do 4 marca 2015 r.
Więcej [link]
sustainable

http://projekty.us.edu.pl/era-net-era-caps-otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-facce-surplus-

Nowe konkursy w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla
Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w
ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wnioski
należy składać w terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r. Cel ten będzie
realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
UWAGA! Ważny komunikat! UŚ może startować w konkursie jako Partner projektu.
Więcej [link]

http://projekty.us.edu.pl/konkurs-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-21-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug

Poradnik dla Recenzentów - ekspertów NCBiR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi stały nabór ekspertów wspierających
proces oceny zadań badawczych, zgodnie z naukowymi, technologicznymi i społecznoekonomicznymi celami strategicznych programów badawczych oraz innowacyjnych
projektów. Dyrektor Centrum w miarę pojawiających się potrzeb zaprasza
zarejestrowanych w bazie ekspertów do sporządzenia ocen, opinii lub ekspertyz
projektów.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/poradnik-dla-recenzentow-ekspertow-ncbir

